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CUSTEIO POR ABSORÇÃO VERSUS CUSTEIO VARIÁVEL: UMA ABORDAGEM TEÓRICA 

  SANCHES FREIRE, SUELEN STEFANY (Discente de curso de graduação - UNOESTE) 

SILVA, IRENE CAIRES (Docente - UNOESTE) 

FERREIRA SCALON, JEAN MARCEL (Discente de curso de graduação - UNOESTE) 

No mundo contemporâneo a globalização e a economia tem contribuido decisivamente para a adoção de novas
posturas na administração empresarial, exigindo dos gestores atuações dinâmicas, abrangentes e competitivas.
Dessa forma, a contabilidade de custos vem se modernizando, deixando de ser apenas um instrumento de
avaliação de estoques e lucros, tornando-se uma importante ferramenta no processo decisório de uma empresa.
Esta pesquisa tem como objetivo analisar as vantagens e desvantagens do método de custeio por absorção e o 
método de custeio variável, com intuito de identificar os custos operacionais, por serem condições importantes para
o desempenho da organização. O método de pesquisa desse trabalho é de caráter qualitativo descritivo, pois se
trata de levantamento de bibliografia publicada em forma de livros, revistas, publicações avulsas e imprensa digital,
acerca do assunto de custeio por absorção e custeio variável. A pesquisa utilizou a coleta de dados bibliográficos
através de literatura que abordasse sobre o tema específico, frente as vantagens e desvantagens do custeio por
absorção e do custeio variável. O estudo foi realizado no período de Maio de 2010 a Setembro de 2010. Após
leitura crítica do material, o texto foi organizado, de modo a sintetizar as idéias dos autores . Devido a 
obrigatoriedade do custeio por absorção, as empresas devem elaborar um relatório contábil, identificando os custos
diretos, indiretos, fixos e variáveis, pautado nos princípios fundamentais de contabilidade, devido á obrigatoriedade 
para fins fiscais. No custeio variável, diferentemente, não precisa seguir os princípios fundamentais de
contabilidade, pois não considera os custos fixos do período. Por fim, uma das vantagens do custeio por absorção é
que segue aos Princípios Fundamentais da Contabilidade, editados pela resolução 750/93 do Conselho Federal de
Contabilidade. Já no custeio variável, uma das vantagens é que apresenta informações gerenciais para que a
gestão empresarial possa tomar decisões eficazes.  
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CONTABILIDADE AMBIENTAL: UMA QUESTÃO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 

  SILVA, IRENE CAIRES (Docente - UNOESTE) 

MELLO, MARIANA SCHOTT (Discente de curso de graduação - UNOESTE) 

O presente estudo busca evidenciar com que a contabilidade seja um instrumento que auxilia nos processos de
tomada de decisão da organização, utilizando as demonstrações contábeis e sociais, o que implica na mensuração 
economica e financeira para o desempenho ambiental das empresas. Procuramos demonstrar neste estudo o
quanto a Contabilidade “Ambiental” é importante para o sistema econômico e financeiro de uma empresa e o meio
ambiente no qual está inserida. Para tanto, a participação da contabilidade ambiental pode despertar o interesse
dos gestores de uma empresa para as questões ambientais, de modo que a organização cumpra seu papel perante
a sociedade. A responsabilidade social não é somente uma opção para as empresas, mas sim uma questão de 
visão e necessidade. O estudo em questão tem como objetivo incentivar os administradores para que incluam a
proteção ao meio ambiente entre seus objetivos, já que muitas empresas perdem parte de seu patrimônio por
processos que envolvem o ressarcimento de danos causados ao meio ambiente. Trata-se de uma pesquisa 
bibliográfica, onde utilizou como base várias obras, revistas especializadas e sites. Neste estudo foi discutido com a
gestão empresarial a importância de gerar informações para a gestão interna, ou por exigências legais (normas que
obrigaram seus diretores a controlar os riscos ambientais) ou demanda dos partícipes (pressões internas ou
externas). E por fim, conclui-se que o maior desafio o maior desafio das organizações é o de compatibilizar os 
resultados financeiros e econômicos, com a preservação ambiental, procurando de forma sintetizada apresentar
sugestões de investimentos, através dos demonstrativos contábeis referente ao meio ambiente de modo que
desperte na gestão empresarial à vontade em discutir a questão ambiental.  
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EMPRESA JUNIOR: UM ESTUDO DAS EXPERIÊNCIAS DE EXTENSÃO NA GRADUAÇÃO 

  SILVA, IRENE CAIRES (Docente - UNOESTE) 

CECCHETTI SALGUEIRO, WLADEMIR (Docente - UNOESTE) 

As empresa juniores exercem grande importância no desenvolvimento pessoal e profissional do acadêmicos,
proporcionando oportunidades futuras relacionadas aos contatos realizados durante sua atuação com pessoas,
clientes, parceiros, concorrentes e diversas instituições. Portanto, estas empresas Juniores se iniciam com projetos
e idéias de diretores e coordenadores de cursos. Entretanto, implantar uma empresa Junior e ter sucesso é um 
grande desafio dos integrantes que compõem. Nesta perspectiva, o processo de implantação deve ser planejado
para alcançar seus objetivos com clareza de propósito e diminuição dos riscos de não se alcançar às metas 
almejadas inicialmente. A presente pesquisa pretende, como objetivo principal, estudar e analisar a importância do
desenvolvimento profissional propiciada ao acadêmico, nos cursos de graduação. Em uma empresa Junior, os
estudantes universitários podem praticar parte do que aprende em sala de aula, realizando projetos de extensão
para clientes reais, enfrentando as adversidades de mercado e tendo ainda a oportunidade de participar de todas
as decisões de uma empresa. Para tanto, será realizada uma pesquisa bibliográfica, utilizando alguns autores, 
artigos e sites ressaltando o papel fundamental da Empresa Junior no desenvolvimento profissional do acadêmico.
Dessa forma, é relevante identificar novos meios de promover esta integração entre teoria e prática, proporcionando 
o acadêmico o conhecimento prático e poderá promover o tão desejado desenvolvimento profissional almejado
entre o corpo discente, docente e sistema educacional como um todo, proporcionado a melhor colocação de nossos
jovens no mercado de trabalho. Finalmente, espera-se que essa pesquisa possa contribuir de alguma forma, para
os acadêmicos, servindo como base de incentivo e motivando a fazer parte da empresas juniores, pois julgamos ser
de grande relevância no desenvolvimento profissional para que eles possam ter sucesso na carreira escolhida.  
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: O MELHOR FATOR PARA O PROCESSO DE TOMADA DE DECISÕES 

  SILVA, IRENE CAIRES (Docente - UNOESTE) 

GALIO, JOSIANE APARECIDA (Discente de curso de graduação - UNOESTE) 

VIANA, INGRID JAQUELINE (Discente de curso de graduação - UNOESTE) 

RAYSARO, AMANDA MARTINS (Discente de curso de graduação - UNOESTE) 

A presente pesquisa sobre as Demonstrações Contábeis é de extrema importância aos usuários da contabilidade,
pois traduzem os dados em informações. Para tanto, expõe-se aqui conhecimentos básicos necessários para que o 
analista possa realizar seu trabalho na forma mais adequada possível. Independentemente do porte de cada
organização, é necessário que as empresas desenvolvam controles financeiros adequados a suas necessidades,
os quais devem fornecer a seus gestores as informações mínimas necessárias para a análise dos resultados e
avaliação das metas financeiras estabelecidas pela administração da organização. A utilização deste meio
financeiro e contábil possibilita avaliar quantitativamente e qualitativamente o desempenho estático e evolutivo, ou 
não, de uma entidade, e estes, que constituem um rico banco de dados, são elaborados para demonstrarem a
situação e variação do patrimônio; dentre eles estão: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do
Exercício (DRE), Demonstração das Origens e Aplicação de Recursos (DOAR), Demonstração do Fluxo de Caixa,
entre outros. Por fim, o estudo busca evidenciar se será efetivamente possível obter as informações necessárias
para auxiliar os gestores nas análises financeiras, tendo como principal objetivo apresentar a importância da
Contabilidade como instrumento de gestão financeira da empresa.  
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A IMPORTÂNCIA DO CONTADOR PARA A GESTÃO PÚBLICA 

  VIEIRA, THIAGO DA SILVA (Discente de curso de graduação - UNOESTE) 

SILVA, IRENE CAIRES (Docente - UNOESTE) 

SANTOS, GLAÚCIO APARECIDO ALVES (Discente de curso de graduação - UNOESTE) 

BRAGA, CAMILA FERNANDA (Discente de curso de graduação - UNOESTE) 

MAZETTO FERREIRA, DIEGO (Discente de curso de graduação - UNOESTE) 

Esta pesquisa evidencia o quanto é imprescindível à contabilidade pública em relação à gestão municipal eficiente,
tratando a como aliada, sendo de suma importância no processo decisório dos Gestores Públicos. Nesse sentido, o
contador busca-se informações precisas para poder ajudar os usuários internos e externos, exercendo assim um
papel de suma importância nas prestações de contas, visando garantir de forma correta e eficaz a aplicação dos
recursos públicos. Portanto, a gestão publica é a responsável por cuidar da população na área social, da saúde,da
educação, do saneamento básico, da moradia, do emprego, ou seja, cuida da gestão pública como um todo, assim 
toda a verba arrecadada deverá ser distribuída de modo a levar esses benefícios a todos os munícipes. A
contabilidade pública gira basicamente em torno de duas leis. A lei n° 4.320/64 que determina as normas para a
contabilização dos dados das entidades publica e a forma como devem ser geradas as informações aos usuários
desse ramo, para facilitar a tomada de decisão do gestor publico. Também a lei complementar n° 101 de Quatro de
Maio de 2000, chamada de Lei da Responsabilidade Fiscal, que estabelece normas de finanças publicas voltadas
para a responsabilidade na gestão fiscal. Esta pesquisa tem como objetivo principal evidenciar a atuação do
contador na gestão pública, obtendo informações para a tomada de decisão do gestor público, baseado nas normas
que regem a escrituração contábil pública. Para tanto, será realizada uma pesquisa bibliográfica, utilizando alguns
autores, artigos e sites ressaltando o papel fundamental do contador na gestão pública.  
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A IMPORTÂNCIA DA CONTABILIDADE GERENCIAL PARA A FORMAÇÃO DO PREÇO DE VENDA. 

  ANTÔNIO, JOÃO GUILHERME BERNARDO (Discente de curso de graduação - UNOESTE) 

SILVA, IRENE CAIRES (Docente - UNOESTE) 

O contexto da competitividade, cada vez mais constante, é um dos elementos que mais caracterizam o retrato das
empresas na atualidade. Tudo isso porque, os vestigios da Revolução Industrial, fizeram com que as organizações 
passassem a conviver com grandes pressões de mercado. Diante deste acontecimento, os administradores
daquela época, poucos se importavam com a relação de suas empresas e mantinham apenas um registro. Com a
abertura do mercado e consequentemente aumento dos negócios, surgiu então a necessidade de controlar os seus
bens e também de precificar as mercadorias, devido a competitividade. Neste sentido, a mesma, proporcionou para
os empresários e para as empresas fatores favoráveis para a gestão empresarial. Tudo isso porque, a contabilidade
de custos trouxe consigo um conjunto de elementos de registro contábil. Dessa maneira, a mesma passou a auxíliar
as empresas no processo de formulação de preços de vendas dos produtos e serviços ofertados. Contudo, dentro
desses princípios, nota-se que a contabilidade gerencial surgiu especificamente para lidar com as tendencias do
mercado e, dentro de suas funções trouxe diversos benefícios para o processo gerencial como entre eles a análise
das viabilidades de custos para melhor formulação de preços. Neste sentido, diante de tais informações, percebe-
se a necessidade de estudar a influência da contabilidade de custos na determinação do preços de vendas, uma
vez que esta é, na atualidade, uma grande necessidade de mercado. Esta pesquisa tem como objetivo geral
estudar e analisar a formação do preço de venda. Para tanto, será realizada uma pesquisa bibliográfica, utilizando
alguns autores, artigos e sites ressaltando a importância do preço de venda no processo decisório de uma 
empresa.  

 
 
 
 
 
 


	RESUMOS SIMPLES
	  SANCHES FREIRE, SUELEN STEFANY (Discente de curso de graduação - UNOESTE)
	SILVA, IRENE CAIRES (Docente - UNOESTE)
	FERREIRA SCALON, JEAN MARCEL (Discente de curso de graduação - UNOESTE)
	  SILVA, IRENE CAIRES (Docente - UNOESTE)
	MELLO, MARIANA SCHOTT (Discente de curso de graduação - UNOESTE)
	  SILVA, IRENE CAIRES (Docente - UNOESTE)
	CECCHETTI SALGUEIRO, WLADEMIR (Docente - UNOESTE)

	RESUMOS DE PROJETOS
	  SILVA, IRENE CAIRES (Docente - UNOESTE)
	GALIO, JOSIANE APARECIDA (Discente de curso de graduação - UNOESTE)
	VIANA, INGRID JAQUELINE (Discente de curso de graduação - UNOESTE)
	RAYSARO, AMANDA MARTINS (Discente de curso de graduação - UNOESTE)
	  VIEIRA, THIAGO DA SILVA (Discente de curso de graduação - UNOESTE)
	SILVA, IRENE CAIRES (Docente - UNOESTE)
	SANTOS, GLAÚCIO APARECIDO ALVES (Discente de curso de graduação - UNOESTE)
	BRAGA, CAMILA FERNANDA (Discente de curso de graduação - UNOESTE)
	MAZETTO FERREIRA, DIEGO (Discente de curso de graduação - UNOESTE)
	  ANTÔNIO, JOÃO GUILHERME BERNARDO (Discente de curso de graduação - UNOESTE)
	SILVA, IRENE CAIRES (Docente - UNOESTE)


